
Стратегија за 

родова рамноправност 

Овој документ е ратификуван од Ректорската управа при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 
на 16 декември 2022 година. 

Јавно е достапен е на веб-страницата на Универзитетот и може да го консултираат сите 
заинтересирани поединки и поединци кои имаат или немаат удел во Универзитетот. 

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје, 2022 год. 



Мисија и визија 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (УМТ) има за мисија да обезбеди, негува и унапредува 
квалитетно образование, исклучително знаење и критичка мисла на студент(к)ите, не само во 
однос на интелектуалниот развој, туку и во однос на развојот на хуманите квалитети и етичките 
вредности што е основниот прогрес кон благосостојба на сите општествени сфери. Согласно 
својата мисија, УМТ е насочен кон целосен развој на човековата личност и подобрување на 
основните човекови права и слободи.  

Со цел да се постигне мисијата, УМТ обезбедува и одржува средина на еднакви можности и 
култура на еднаквост и инклузивност за време на студиите на студент(к)ите и работата на 
вработените од сите сектори. Следствено, промовирањето и унапредувањето на родовата 
еднаквост на институционално ниво е клучна заложба на УМТ, кој при тоа е воден од 
убедувањето дека родовата рамноправност предвидува еднакви  можности за унапредување на 
знаењата, што гарантираат еднаков напредок на сите студент(к)и, како и еднакви  услови во 
исполнувањето на професионалните обврски на членките и членовите на универзитетската 
заедница и изразувањето на нивните интелектуални способности и напредувањето во 
кариерата.  

Веруваме дека на тој начин се обезбедува работна атмосфера во која сите се чувствуваат 
добредојдени, прифатени и уважени како личности и по своите професионални 
компетенции.  

Воспоставувањето на еднакви можности за жените и мажите во образованието и науката, во рамките 
на универзитетот како институција, како на пример, мобилноста на студент(к)ите и академскиот кадар, 
родовата праведност во научните и истражувачките кариери и застапеноста на жените во лидерските 
хиерархиски позиции придонесува за подобрување на квалитетот на образовната и на научната работа. 

Во својата заложба за родова еднаквост, УМТ се потпира на постојните 
релевантни меѓународни и национални правни рамки во областите на 
човековите права и слободи, високото образование и родовата 
рамноправност: 

► Уставот на Република Македонија;
► Законот за еднакви можности на жените  и мажите;
► Законот за спречување и заштита од дискриминација;
► Националната  стратегија за родова еднаквост за периодот 2022 –

2027 година;
► Стратегијата за образование и акциски план;
► Стратегијата на Европската Унија за родова рамноправност за

периодот 2020–2025 година.



Контекст
Воспоставувањето и одржувањето база на податоци 
релевантни за родовата перспектива е приоритет за 
следење на состојбата на родовата еднаквост на сите 
нивоа на институцијата со цел обезбедување пријатни 
и достоинствени услови за студии и работа за сите.
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Потреба за Стратегија за родова рамноправност 

Со цел креирање и имплементација на универзитетска институционална Стратегија за родова 
рамноправност, направена е анализа фокусирана на три главни димензии на родовата еднаквост 
на УМТ: 

(1) управување со човечки ресурси;
(2) позиции на одлучување и управување;
(3) содржина на студиските програми и научните истражувања.

Согласно примарните интерни истржувања установено е дека Одделението за човечки ресурси 
при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје не располага со систематизирани податоци за 
процентуалниот однос на жени и мажи вработени на Универзитетот, ни во наставно-научниот ни 
во адимистративниот кадар, а не постојат ни систематизирани податоци за процентуалниот 
однос на студентки и студенти запишани на Универзитетот. Исто така, во УМТ не постои систем 
за следење на академската кариера на жените од една страна и на мажите од друга страна, кој 
би ги земал предвид различните фактори кои придонесуваат за нееднаквоста.  

Исто така, постои недостиг на податоци кои содржат родова компонента кога станува збор за 
учеството на жените во управувачките и одлучувачките тела на Универзитетот. Факт е дека жените 
се сè уште недоволно застапени во сите високо-хиерархиски тела, вклучително и во научните 
области во кои учеството на мажите е традиционално доминантно.  

Конечно, во однос на содржина на студиските програми, очевидно е дека УМТ потребно е да се 
сосредоточи на имплементирање на предмети кои имаат за основна цел едукација во областа на 
родовата сензитивност, ревидирање на учебните помагала согласно родовата сензитивност, како 
и користење побројна научно-стручна литература во авторство на научнички и експертки. Што се 
однесува на научните истражувања, потребно е да се работи на унапредување на жените 
експертки во научните области кои се сметаат за традиционално машки, како и во унапредување 
на научничките во повисоки позиции на кариерната скала.  

Затоа, примарно, потребно е да се воспостави постојан систем за собирање податоци за 
трендовите во родовиот состав на наставно-научниот и административниот кадар, како и родова 
интервенција и реевалуација на веќе постојниот систем за собирање податоци со цел 
елиминирање на празнините во податоците. 

УМТ ќе обезбеди еднакво членство на сите членки и членови 
на Универзитетската заедницата, еднаков и рамноправен 
третман меѓу неговите членки и членови, како и еднаков и 
рамноправен пристап до наставно-научните добра со кои 
располага. 



Општи и конкретни цели 

Принципот на еднаквост и правда е стожер и гаранција за 

еднаков напредок на сите личности во сите контексти. 
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Општи цели 

Со цел воспоставување и одржување родова рамноправност УМТ ќе 
ги следи следниве општи цели кои се во согласност со релевантните 
стратегиски национални и меѓународни документи, закони и акти: 
► намалување и конечно елиминирање на родовиот јаз во

образованието, платата, одлучувачките позиции и науката;
► елиминирање на сексизмот на работното место преку

употреба на јазикот, обраќањето, сексистички и мизогиниски
говор, родова и полова дискриминација, родови стереотипи
и родовобазирано насилство;

► елиминирање на родовата и полова дискриминација на сите
нивоа – меѓурелациска, комуникациска, професионална и
институционална;

► превенција од сексуално вознемирување на работното
место;

► искоренување на родовите стереотипи;
► унапредување на принципот на еднаквост и еднакви

можности за сите;
► обезбедување еднаквост во платите меѓу жените и мажите

исклучиво согласно нивните професионални компетенции;
► подобрување на родовиот баланс во традиционално машко

доминираните позиции и професии, како и во одлучувачките
и унапредувачките позиции;

► елиминирање на искривената стереотипна слика на жените
на одлучувачките и унапредувачките позиции;

► употреба на родово сензитивен јазик;
► промовирање на родовата рамноправност и разноврсност

во структурата на кадрите;
► забрана на дискриминација и вознемирување по секаков

основ и сексуално вознемирување при вработување, упис и
на работното место;

► обезбедување еднакви можности и еднаков третман за
жените и мажите и промовирање на начелото за
воведување еднакво учество на жените и мажите во сите
области на функционирање на Универзитетот;

► нетолеранција ниту на директна ниту на индиректна
дискриминација врз основа на пол и род и никаква инаква
основа;

► забрана за несакано вербално, невербално или физичко
однесување од сексуален карактер, со цел повреда на
достоинството на едно лице и создавање застрашувачка,
непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива
атмосфера;

► елиминирање на родовобазираните институционални
бариери за кариерен развој;

► вклучување на родовите перспективи во главните текови и
интегрирање на родовата перспектива во главните цели и
задачи на Универзитетот.

Постигнување родова 

еднаквост и 

обезбедување еднакви 

можности со цел 

напредок. 



Подигнувањето на свеста за 

родовата рамноправност и 

искоренувањето на сите 

дискриминаторски практики 

е главната и основна цел на 

Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје на патотот 

кон унапредување на 

Универзитетот како 

институција со модерни и 

европски вредности. 



Конкретни цели 
Стратегијата за родова рамноправност на УМТ има повеќе конкретни 
цели на кои ќе работи континуирано, ажурно, совесно и чесно и ќе ја 
следи нивната доследна имплементација на сите нивоа. 

► На институционално ниво, УМТ ќе ги празнува значајните
датуми за одбележување на правата на жените и нивните
достигнувања. На соодветните датуми, ќе организира јавни
настани, дебати, гостувања и работилници за чествување на
жените и нивните права и достигнувања. На истите датуми, ќе
се оддава посебна почит и уважување на жените вработени
во сите сектори и на сите работни позиции на Универзитетот.
Станува збор за следниве датуми:

11. февруари – Меѓународниот ден на жените и
девојките во науката;
8. Март – Меѓународниот ден на жената;
2. април – Меѓународниот ден на еднаквиот износ на
платите меѓу мажите и жените;
26. август – Меѓународниот ден на рамноправноста на
жените;
22. септември – Меѓународниот ден на жените во
деловниот свет.

► На годишно ниво, УМТ ќе изработува календар на истакнатите
жени вработени на Универзитетот и нивните кариерни
достигнувања, особено за жените кои делуваат во научно-
наставните области кои се традиционално машко диминантни
и во кои постои родова нееднаквост во процентуалната
застапеност меѓу половите.

► УМТ ќе изработи поимник на родово сензитивни лексеми и
феминими кои се во духот на менталитетот на јазикот. УМТ ќе
биде должен да го употребува родово сензитивниот јазик и
феминимите во сите званични печатени и онлајн документи и
објави и да го едуцира кадарот за негова употреба во јавниот
говор при претставување на институцијата.

► УМТ ќе организира работилници, обуки, тренинзи, семинари,
дебати и други настани со цел:

вработените и студент(к)ите родово да се 
сензитивизираат; 
да се покрене свеста кај вработените и студент(к)ите 
за родовите прашања во наставата, науката, на 
работното место, во меѓучовечките односи, но и во 
сите аспекти на општественото живеење. 

► Ќе го зголеми бројот на задолжителни и изборни предмети од
научните области на феминизмот и родовите прашања на
сите циклуси студии, а веќе постоечките предмети и учебници
ќе ги ажурира со избор од родово сензибилизирана стручна
литература.

УМТ се потпира на 
користење на 

сопствените ресурси и 
ги користи веќе 

стекнатите знаења и 
искуства, а 

предвидува и 
ангажирња на 

експерти од областа на 
родовите прашања. 



Целните групи на кои е потребно да се дејстува одделно се следниве: 
(1) студент(к)ите;
(2) академскиот (наставно-научен) кадар;
(3) административниот персонал и останатите засегнати страни.

УМТ ќе создаде Комисија за еднакви можности на жените и мажите како постојано работно 
тело која ќе се грижи за доследно спроведување на одредбите од законите од областа на 

еднаквите можности и недискриминацијата, ќе изработува извештаи за состојбата со 
еднаквите можности и недискриминацијата во рамките на Универзитетот; ќе соработува со 
надворешни организации за прашањето на еднаквите можности и недискриминацијата; ќе 
ја следи состојбата со еднаквите можности; и ќе предлага иницијативи за преземање на 

мерки за подобрување на состојбата со еднаквите можности и недискриминацијата. 

Целна група Предложени методи за 
подобрувања во родовата еднаквост Очекувани резултати 

Студент(к)и 

Подигнување на свеста 
Еднаков пристап до ресурсите 
Промоција на напредни еднакви 
можности за ангажман 
Забрани за дискриминација и 
вознемирување 
Обезбедување предавања за родова 
рамнотежа и еднаквост 

Родова рамнотежа 
Еднакво учество во образованието 
и во органите на Универзитетот 
Подобрување на квалитетот на 
образованието за студент(к)ите 

Академски кадар 

Промоција на еднаква вклученост и 
еднакви можности 

Практични обуки за родова еднаквост 
Учество на конференции за родова 

еднаквост при истражување и развој 
Еднаква можност за учество во 

Универзитетскиот Сенат и 
Ректорскиот одбор и сите раководни 
тела на различните факултети 

Забрани за дискриминација или 
вознемирување 

Постигнување родова рамнотежа 
и еднакво учество 
Подобрување на работните 
услови и квалитетот 
Подобрување на вештините  и 
градењето капацитети 
Подобро информирање за 
родовите прашања 
Учество во раководните тела на 
еднаква родова основа 
Еднакви можности за 
унапредување 

Административен 
персонал и други 
засегнати страни 

Промоција на еднакви можности за 
вработување и учество 
Еднаков пристап до информации и 
документација и други ресурси 
Забрани за дискриминација или 
вознемирување 

Подигната свест кај вработените 
за родовата еднаквост 
Добри услови за работа и 
подобрен квалитет 



Стратегијата за родова рамноправност на Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во Скопје, како и резултатие и анализите од 

неа ќе  бидат објавувани и јавно достапни на веб-страницата 

на Универзитетот (https://unt.edu.mk/mk/) и дистрибуирани    

и достапни на академско и студентско ниво. 

Со имплементација на родовата политика,  Универзитетот ќе се стеми кон 
позитивни резултати во градењето родова рамноправност на  секое ниво 
како предуслов за успешно спроведување на стандардите за квалитет, 
пријатната  работна средина и подобрувањето на капацитетите, како и за 
подобро позиционирање и стекнување на поголема конкурентност при 
аплицирањето за истражувачки и иновациски проекти.
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https://unt.edu.mk/mk/


Користена литература 

Кирилични единици 

ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ. „Службен Весник на Република Македонија” бр. 6/2012. 
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf 

План за родова еднаквост на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 2022-2025. Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. Бр. 02 – 325/4 28.2.2022 год. Скопјe https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/UKIM_GEP_2022-2025-
MK.pdf  

Стратегија за родова еднаквост 2022-2027. „Службен Весник на Република Македонија” бр. 6/2012, 166/14 и 150/15 и 
„Службен Весник на Република Северна Македонија” бр. 53/21. 
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/strategija_/Стратегија_за_родова_еднаквост_2022_2027.pdf  

СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И АКЦИСКИ ПЛАН. Министерство за образование и наука на Република 
Македонија. 2018. http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf  
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